
...: السائل
:  وقققال) تعككدون ممككا سككنة كككألف ربك عند يوما (( وإن: الشيخ

يككوم فككي إليككه يعككرج ثككم الرض إلى السماء من المر (( يدبر
خمسقين إل فيققه يقرد لقم القيامقة يقوم ) لكن) سنة ألف مقداره كان
) وفققي) سككنة ألككف خمسككين مقككداره كان يوم (( فيسنة:  ألف

خمسككين مقككداره يوم ( فيالزكاة:  مانع قصة في الصحيح الحديث
هققذا مققا ندري ما سنة كألف ربنا عند الذي فاليوم هذا  وعلى) سنة ألف

إلككى السككماء مككن المر (( يدبرلنققا, أمققا:  مجهققول يققوم اليوم, هققو
مققا ل ن فهققذا))  سكنة ألكف مقداره يوم في إليه يعرج ثم الرض

سققنة خمسققمائة بينهمققا ما كا ن سنة, فإذا خمسمائة والرض السماء بين
ام ألقف يكو ن رجوعه ثم الله إلى المر صعود فإ ن يقوم ثلثقة سقنة, فالي

هو ما نعلم ل الله عند القيامة, ويوم يوم وهذا سنة ألف خمسو ن مقداره
السققماء مققن المققر تققدبير فققي سنة ألف مقداره سنة, ويوم ألف مقداره

. وجل عز الله إلى عروجه ثم الرض إلى
شككفيع مككن للظككالمين  (( مافققي: الثققاني الققوجه : ... قلنققا الطالب
مققن هققو يرد, هل ثم يقام الذي الشفيع حال يرد, ما ثم يقام  أ ن)) يطاع
؟ مثله هو أنه أو شفاعته تقبل

لهققم يمثققل عيسققى يعبققدو ن الققذي حققتى أصققنامهم لهققم : ل, تمثل الشيخ
والسلم.  الصلة عليه عيسى

...: الطالب
 ...سنة,  ألف خمسو ن تعرف كما القيامة يوم ل ن يعارضه ل : هو الشيخ
إل والكققثير القليققل الزمن على تطلق يوم, الساعة نصف في منهم يفرغ

فققي جققاء من الجمعة يوم من الولى الساعة في جاء من مثل فصلت إذا
الثالثة.  في جاء من الثانية

والنككون بالياء بالجمع " عوملتالمفسر:  بقول المراد : ما الطالب
 ؟"

كاظمققة, لنققه الحنققاجر لدى القلوب قال: إذ  ما)) (( كاظمين:  الشيخ
كاظمققة الحنققاجر لققدى القلققوب لقققال: إذ للقلققوب الوصققف جققرى لققو

ه لكقم ذكرت  وأنا)) واجفة يومئذ (( قلوب المقذكر جمقع يجمقع ل أن
. العاقل إل والنو ن بالواو السالم
 ؟... " قريب آت " كل:  الطالب
يريققده والققذي نسقمع اليققوم, الققذي هققذا صققباح إل بهذا سمعنا : ما الشيخ



واحققد  حققتى...قريب,  المستقبل  أ ن" قريب آت " كلقال:  إذا الناس
قال: كققل قال: بعيد أشهر ستة بعد عليك أمر الله شاء يقول: إ ن يوعدك

. الناس يستعمله الذي قريب, هذا آت
مم:  القارئ لل عع لي لة ((  لن ئئ ئن لخا مي عع لل لما ا ئفي لو عخ مر مت مدو صص مه ال لل ئضككي لوال عق لي
قق لح عل لن ئبا ئذي لل لن لوا معو عد عن لي ئه ئم ئن لن ل مدو مضككو عق ٍءء لي عي لشكك لن ئب له ئإ للكك لو ال مهكك

مع ئمي لس مر ال ئصي لب عل لو ا عم لأ مروا لل ئسي ئض ئفي لي عر ل
ل مروا ا مظكك لين لف لف عيكك لن لك لكككا

مة لب ئق لن لعا ئذي لل منوا ا عن لكا عم ئم ئه ئل عب منوا لق عم لكا لد مه لش عم لأ مه عن ةة ئم لو ةرا مقكك لثككا لوآ
ئض ئفي عر ل

ل مم ا مه لذ لخ لأ مه لف لل عم ال ئه ئب منو مذ لما ئب لن لو عم لكا مهكك لن لل ئه ئمكك للكك عن ال ئمكك
ٍءق لك لوا ئل عم لذ مه لن لأ عت ئب لن عم لكا ئه ئتي عأ عم لت مه مل مس ئت مر لنا قي لب عل مروا ئبا لف لك مم لف مه لذ لخ لأ لف
مه لل مه ال لن يي ئإ ئو مد لق ئدي ئب لش لقا ئع عل ].22: )[غافر) ا

: وتعققالى تبققارك اللققه قققال الرجيققم الشققيطا ن مققن بققالله : أعققوذ الشققيخ
 ؟ أنذرهم معنى ) ما) الفزفة يوم (( وأنذرهم

التخويف, هو : النذارالطالب
تخققبرهم بتخويققف, أ ن العلم فقققل شققئت التخويققف, وإ ن : نعققم الشققيخ
طيب.  بالتخويف مقرونا إخبارا
 ؟ الفزفة بيوم المراد : ما الشيخ

القيامة.  : يومالطالب
؟ الفزفة معنى : ما الشيخ

: التية.الطالب
طيب.  : ل, القريبة الشيخ
 ؟ الحناجر هي ) ما) الحناجر لدى القلوب (( إذ:  : قوله الشيخ

والصدر. الوجه بين الحلق, ما في : طرفالطالب
ل.  ؟ يعني : الرقبة الشيخ
طيب.  الحناجر هذه الترقوتين بين : ما الشيخ
القلققوب ترتفع ؟ ذلك  كيف)) الحناجر (( لدىقوله:  معنى : ما الشيخ

الخوف.  شدة من الحناجر إلى
 )؟ ( كاظمين عن الله رحمه المؤلف : تكلم الشيخ

القلوب. صاحب من حال : أنهاالطالب
القلققوب مققن حققال ؟ القلققوب أصققحاب ويققن ؟ القلققوب من : حال الشيخ
أصحابها.  باعتبار
 ؟ أصحابها باعتبار القول إلى اضطر : لماذا الشيخ

ليسققت للعاقققل, والقلققوب إل يكققو ن ل السالم المذكر جمع : ل نالطالب



القلوب. أصحاب إلى فنقلت عاقلة
أو كققاظمين الرجققال يقال كاظمين القلوب يقال صحيح, ل : طيب الشيخ

الحققال مجيققء صققح أصققحابها بالقلوب المراد كا ن لما ذلك, لكن أشبه ما
طيب.  غما ممتلئين ؟ كاظمين معنى ما منها, نعم

هققل ؟ يطققاع كلمققة )) ؟ يطككاع شكفيع (( ولقوله:  معنى : ما الشيخ
؟ المعنى ما أو يطاعو ن ل شفعاء هناك أ ن معناه

شققفعاء, أو هنققاك ليققس يعني كاشفة صفة أنها وجها ن: إما : فيهاالطالب
مريم. ابن عيسى لهم, وكذلك تشفع ل ولكن أصنامهم لهم تمثل أنهم

فتكققو ن هققذا وعلى طيب؛ شفعت ولو الصنام هذه تطاع ل : يعني الشيخ
طيب. يطاع ل ولكن يشفع  أي)) يطاع شفيع (( ول مقيدة الصفة
 ؟ التأويل هذا إلى لجئنا : لماذا الشيخ

الشفاعة. وانتفاء الشفاعة إثبات في آيتا ن وردت : لنهالطالب
؟ الثانية الية هي : ما الشيخ

. )) شافعين من لنا (( فلماتعالى:  : قولهالطالب
(( ول:  تعققالى  وقققوله)) شككافعين مككن لنككا (( فلما : نعققم الشققيخ

.  الله, طيب يرتضيهم ل ) وهؤلء) ارتضى لمن إل يشفعون
: وتعالى تبارك الله قال الفوائد الية من استنباط إلى ال ن : نرجع الشيخ

) .) الفزفة يوم (( وأنذرهم
صققلى اللققه رسققول علققى النذار منها: وجوب فوائد الية هذه من يستفاد

الوجققوب المققر فققي  والصققل)) (( وأنذرهملقققوله:  وسققلم عليه الله
بذلك. مكلف وسلم عليه الله صلى الله رسول أ ن لسيما

أحيانققا, ومبشرا أحيانا مخوف يكو ن أ ن للداعية ينبغي فوائدها: أنه ومن 
)) (( وبشر المؤمنين (( وبشركثيرة:  آيات ففي أحيانا البشارة أما

اليققة, هققذه مثققل فققي فكذلك النذار وأما ذلك أشبه  وما)) آمنوا الذين
القلوب.  يحرك أ ن أجل من مبشرا منذرا يكو ن أ ن ينبغي فالداعية

يوم أحوال الناس يذكر أ ن النذار في ينبغي الكريمة: أنه الية فوائد ومن
).) القلوب إذ الفزفة يوم (( وأنذرهم:  لقوله وأهوالها القيامة

)) الفزفككة (( يوملقققوله:  قريبققة اليققة الكريمققة: أ ن الية فوائد ومن 
وقد إل النسا ن يشعر ل حتى بسرعة يمضي الوقت أ ن يعني هنا والقرب
القيامققة أو الصققغرى القيامققة هققو, وتسققمى قيققامته القيامققة, إمققا قققامت

العامة. 
ذلققك النققاس حال في العظيم التمثيل هذا الكريمة: بيا ن الية فوائد ومن



)). الحناجر لدى القلوب (( إذ اليوم
دليققل وللكافرين للمؤمنين عامة الحال هذه الكريمة: أ ن الية فوائد ومن
مككن للظككالمين (( ماقققوله:   ثققم)) القلوب (( إذقوله:  عموم ذلك

شققر المققؤمنين يلحققق هل عامة, ولكن الية أ ن على ذلك  فدل)) حميم
ذلككك شككر اللككه (( فوقاهم:  تعققالى اللققه ل, لقققول ؟ اليققوم ذلك من

. والضرر الشر منه يلزم ل والغم الهم ) ومجرد) اليوم
تبلققغ حققتى ترتفققع الخوف شدة عند القلوب الكريمة: أ ن الية فوائد ومن

سققورة فققي وتعققالى تبققارك اللققه قققال الواقققع بققه يشققهد الحنققاجر, وهققذا
)) الحنككاجر القلككوب وبلغككت البصككار فزاغككت (( وإذالحققزاب: 

قققد قلبققه وكققأ ن شديدا خوفا خاف إذا أنه يحس أيضا نفسه في والنسا ن
. حنجرته في علق
الخقوف شققدة مقع اليققوم ذلقك فققي النققاس الكريمقة: أ ن الية فوائد ومن

لمققا التهيققؤ أو التحققز ن هققو  والغققم)) (( كاظمينلقققوله:  غمققا يمتلئو ن
الماضي.  في والحز ن المستقبل, والهم في يستقبل, فالغم

ول حميما يجدو ن فل بالظالمين السباب الكريمة: تقطع الية فوائد ومن
)) يطكاع شككفيع ول حميكم مككن للظكالمين (( ما:  لقققوله شققفيعا
الكافرو ن.  وهم سبق ما بالظالمين والمراد

؟ بققالكفر هنققا الظلم فسرتم فكيف الكفر من أعم قائل: الظلم قال فإ ن
مققا  ول ن)) الظككالمون هم (( والكافرونقال:  تعالى الله قلنا: ل ن

لهققل ثابتققة الشققفاعة الشفاعة, فإ ن فيه تمكن المعاصي من الكفر دو ن
المة. هذه من الكبائر

فققي فققإنهم اليققوم ذلققك من الكفار هؤلء الكريمة: تحذير الية فوائد ومن
ن يجقدو ن الدنيا واليهم يناصقرهم م فقي ولكقن ويعقاونهم ويسقاعدهم وي

ذلك.   من شيئا يجدو ن ل الخرة
تخفكي ومكا العيكن خائنكة (( يعلم:  وتعققالى تبققارك اللققه قققال ثققم

بققاب مققن العين: هققذا وجل, خائنة عز الله هو ) يعلم: الفاعل) الصدور
مسققارقتها العيققن الخائن, وخيانققة العين أي موصوفها إلى الصفة إضافة
محققرم شققيء إلى ينظر قد النسا ن أ ن المحرم, يعني الشيء إلى النظر

الفرص يتحين النظر, كأنما يسارقه لنه بذلك يشعر ل جانبه إلى وجليسه
واحدة.  هذه وجل عز الله حرم ما إلى ينظر حتى صاحبه غفلة في

يحققس ول بمجققاهرة بققل مسققارقة بققدو ن النظققر النسققا ن ينظققر ثانيا: قد
الحققال هققذه مققن وجققل عز الله حذر محرما, لذلك نظرا ينظر أنه جليسه



" بمسككارقتهاالمفسققر:   قققال)). العيككن خائنككة (( يعلككمفقققال: 
 فسققر" )) القلككوب الصككدور تخفككي (( ومككا محككرم إلككى النظر

: تعققالى اللققه قققال كمققا الصققدور فققي لنهققا بققالقلوب الصققدور المؤلققف
فككي الككتي القلككوب تعمككى ولكككن البصككار تعمككى ل (( فإنهككا
حتى يعلم بأنه علمه ولطف علمه دقة هنا وجل عز الله ) فبين) الصدور

خائنككة (( يعلككم يشققاهدو ن الققذين النققاس يعلمهققا ل الققتي الحققال هققذه
 ) نعم. ) الصدور تخفي وما العين

يقضككون ل دونككه مككن يككدعون والككذين بككالحق يقضككي (( والله
بققالحق: الجملققة يقضققي ) والله) البصير السميع هو الله إن بشيء

شققرعا بققه يحكققم أي بققالحق ويقضققي))  (( يعلمقققوله:  على معطوفة
قسمين:  على وجل عز الله قضاء أعني القضاء وقدرا, ل ن

فككي إسككرائيل بنككي إلككى (( وقضينا:  تعققالى كقققوله كققوني قضققاء
) وقضاء) كبيرا علوا ولتعلن مرتين الرض في لتفسدن الكتاب
) قضققى) إيككاه إل تعبككدوا أل ربككك (( وقضى:  تعالى كقوله شرعي

اللققه يقول إياه, فهنا إل تعبدوا أل ربك وصى شرعي, ومعناها قضاء يعني
المققراد ؟ الشققرعي القضققاء أو الكققوني القضاء المراد بالحق, هل يقضي

قضققائه فققي فليققس بققالحق كونيققا قضققاء يقضققي أنققه جميعققا, أي المرا ن
بينهما وما والرض السماوات خلقنا (( وما لعب ول عبث الكوني

بالحق شرعيا قضاء يقضي ) وكذلك) بالحق إل خلقناهما ما لعبين
فينهى شر أو به فيأمر خير لنه حق كله الشرعي وتعالى سبحانه فقضائه

الكققوني القضققاء بققالنوعين بققالحق يقضققي اللققه الحق, إذ ن هو عنه, وهذا
هنققا  الققواو)) دونككه مككن يدعون (( والذين الشرعي, طيب والقضاء
استئنافية.   تكو ن أ ن ويجوفز عاطفة

" والتاء بالياء مكة كفار أي  " يعبدون قال:)) يدعون (( والذين
القققراءة الققواو, وقققراءة, أمققا للضققمير يدعو ن, وتفسير لكلمة تفسير هنا

باليققاء, يققدعو ن الولققى قراءتيققن: القققراءة فيهققا أ ن المؤلققف ذكققر فقققد
قراءتققا ن المخاطبققة, وكلهمققا سققبيل علققى بالتاء تدعو ن الثانية والقراءة

سبعيتا ن. 
يعبققدو ن بهققا المققراد أ ن يعبققدو ن, والصققواب بكلمققة ففسرها يدعو ن وأما

المضار ودفع المنافع جلب ويسألونها الصنام يعبدو ن هم لنهم ويسألو ن
ذلك.  وغير والنذور والسجود بالركوع أيضا ويعبدونها

كفققار إلققى عائققدا الضقمير فجعققل مكققة بكفار المؤلف ففسرها الواو وأما



مكققة كفار إل الصنام ويدعوا الصنام يعبد أحد يوجد هل نسأل مكة, وهنا
بالخقاص العقام تفسقير فقإ ن كقذلك كقا ن غيرهقم, وإذا ومن منهم يوجد ؟

مققن لكققل عامققة تكققو ن أ ن للققواو المطققابق التفسير, فالتفسير في نقص
كفار أو الطائف كفار أو المدينة كفار أو مكة كفار من الله دو ن من يدعوا

مققن كل قبلها, عامة من كفار أو المة هذه كفار أو الشام كفار أو العراق
بشيء.  يقضي ل من يدعوا فإنه الله دو ن من يدعوا

أي: سققوى بمعنققى هنا الله, والدو ن دو ن من  أي)) دونه (( منوقوله: 
" وهكمالمؤلققف:  قققال الصققنام, هنققا وهققم وجققل عققز اللققه سققوى مققن

الجمع ل ن الصنام وهي يقول أ ن العربية اللغة مقتضى  وكا ن" النصنام
ولكقن للعقلء, طيقب يعققل, هقم مقا ضقمير عليقه يعقود ل يعققل ما لغير

(( والذينقققوله:  لمراعققاة الصققنام وهققي الصققل عققن عققدل المؤلققف
هققذه جعققل تعققالى اللققه أ ن للعاقققل, وذلققك هققذه تعرفو ن كما))  يدعون

تقضققي ل العقلء منزلققة منزلة كونها العقلء, ومع منزلة نزلها المعبودات
بشيء. 

هققذه يقابققل  ولققم)) بشيء يقضون ل دونه من يدعون (( والذين
قققال: الولققى الجملققة أعققم, فققي جعلهقا بققل قبلهققا الققتي بالجملققة الجملة

 ولققم)) بشككيء يقضون (( لقال:   وهنا)) بالحق يقضي (( والله
بباطققل ول بحققق ل تقضققي ل أنهققا إلققى بققالحق, إشققارة يقضققو ن يقققل: ل
يقضون (( لطيققب,  وجققل عققز اللققه دو ن مققن تعبققد ل ن أهل فليسققت
شققركاء يكونققو ن باطل, فكيف ول حق ول قدر ول شرع ل  أبدا)) بشيء

بشققيء تقضققي ل الصققنام هققذه كققانت إذا النفققي, يعنققي محققط هذا ؟ لله
هققذه يعبققدو ن الققذين هققؤلء توبيققخ يعنققي للققه, وهققذا شريكة تجعل فكيف

)) " العليكككم السكككميع هكككو اللكككه (( إن اللقققه دو ن مقققن الصقققنام
قققوله: فققي  وهو" )) بأعمالهم (( البصير )) لقوالهم (( السميع

مبتققدأ, تكققو ن أ ن ويجققوفز فصققل ضمير تكو ن أ ن  يجوفز)) السميع (( هو
مبتدأ.    منها أحسن فصل ضمير هي إ ن, لكن خبر والجمل

) ) الصدور تخفى وما العين خائنة (( يعلم:  وجل عز الله يقول
فققي حققتى شققيء بكل وجل عز الله علم منها: عموم فوائد الية هذه في

وجل.  عز يعلمها الخفية الشياء
تصققل ل أشياء إلى يصل وأنه الله علم ودقة الله علم الفوائد: لطف ومن
ل هققذا الصققدور, فققإ ن تخفيققه ومققا العيققن خيانة وهي الخرين علوم إليها

يعلم.  ل جنبك إلى الذي حتى الله إل يعلمه



تخققالف أ ن إياك يعلم, فإياك أنه وجهه الله أمر مخالفة من التحذير ومنها
جهرك. في ول سرك في ل وجل عز الله

لقققوله: الصققدور فققي القلققوب أ ن إلققى الكريمة: الشارة الية فوائد ومن
قققال: فلهذا بالقلب يكو ن والسرار  والخفاء)) الصدور تخفي (( وما
. )) الصدور تخفي (( وما

آخرها.   إلى)) بالحق يقضي (( واللهقال:  ثم
(( يقضيلقققوله:  حققق كلققه تعققالى اللققه قضققاء أ ن إثبققات فوائققدها من

شرعيا. أم كونيا القضاء كا ن  سواء)) بالحق
الكاملققة الصفات بهذه وجل عز الله على الكريمة: الثناء الية فوائد ومن
فققإنه يقضققيه مققا كل بل عبثا أو سدى شيئا يفعل ل وأنه الحق قضاء وهي
حق. 
مققن اللققه مققع عبققدوا حيث الصنام بعباد الكريمة: التنديد الية فوائد ومن
دونككه من يدعون (( والذينلقوله:  وجل عز لله بالنسبة بشيء ليس

)). بشيء يقضون ل
((لقوله:  إطلقا عابديها تنفع ل الصنام هذه أ ن الكريمة الية فوائد ومن

شيء.  كل فتعم النفي سياق في نكرة  وشيء)) بشيء يقضون ل
دعققوا إذا مققن آخر إلها الله مع يدعو ن الذين القوم من  إ ن:قائل قال فإ ن
ومققن عنهققم الضر انكشف الضر لكشف دعوها فإذا أجابتهم الصنام هذه

الجققواب ؟ الجواب هو ببلء, فما أصيب الصنام هذه خالف إذا من الناس
الصققنام هققذه مققن ل وجققل عققز الله من يحصل يحصل الذي هذا يقال أ ن

هققذا حصققل بققه, يعنققي ل ذلققك عنققد حصققل إنققه فيه وامتحانا, ويقال ابتلء
الصنام.  هذه بدعاء ل الصنام هذه دعاء عند وجل عز الله من القضاء

؟ يعلم ل آخر سبب إلى الظاهر السبب عن تعدلو ن قائل: لماذا قال فإ ن
مككن يككدعون (( والذينوتعالى:  تبارك الله لقول ذلك إلى قلنا: عدلنا

ل تككدعوهم (( إن:  تعققالى ) وبقققوله) بشككيء يقضككون ل دونككه
القيامككة ويككوم لكككم استجابوا ما سمعوا ولو دعائكم يسمعون
(( ومككنتعققالى:  ) وبقققوله) خبير مثل ينبك ول بشرككم يكفرون

يككوم إلككى لككه يسككتجيب ل مككن اللككه دون مككن يدعوا ممن أضل
لهككم كانوا الناس حشر وإذا غافلون دعائهم عن وهم القيامة

إلققى يققأتي قققد العققامي فققإ ن ) وإل) كككافرين بعبادتهم وكانوا أعداء
البليققة هققذه من أنقذني مولي يا الله ولي يا سيد ويقول: يا القبر صاحب
على انفرج, هو قد المر ويجد بيته إلى الضائقة, فيذهب هذه من أنقذني



وهققو به قام الذي الظاهر السبب إلى النفراج هذا يضيف سوف حال كل
علققم ونعلققم فتنققة هققذه الغمققة, فنقققول عنه انفرجت حتى القبر هذا دعاء

كشفه الذي الضر, وإنما كشف الذي هو ليس القبر صاحب أي أنه اليقين
بدعائه.  ل القبر صاحب دعاء عند الكشف حصل لكن وجل عز الله

الشققبهة, يقققول: هققذه القبور أصحاب علينا يوردو ن دائما لنه لهذا انتبهوا
قققد كنققا الغمققة, وواحققد وانكشفت لي فاستجاب الفلني السيد دعوت أنا

المدينقة على أقبلنا طويل, فلنا مضى فزما ن في المدينة إلى مكة من أتينا
الققوقت ذاك وكققا ن ق جماعة يا الله الرسول, خافوا يدعو ن, يدعو ن قاموا

هققذا قققالوا: ل اللققه ادعققوا اللققه ققق: اتقققوا بعققد يققترعرع لم صغيرا النسا ن
الرض بققه وضققاقت أقتققابه وتققدلت بطنققه انفتققح النققاس من سيدنا, واحد

دعققا المدينققة علققى أقبققل فلمققا الله, فذهب نبي إلى ذرعا, فقالوا: اذهب
النققبي دعققا المدينققة علققى أقبققل البطن, لما وانسدت المعاء فدخلت الله

متدليققة, فققدخلت والمعققاء منفققرج البطققن أنقققذني اللققه رسققول قال: يققا
صققدق, إنهققا يقققول مققن القصة أول البطن, هذه وانسد البطن في المعاء

أبدا ؟ الرسول بدعاء حصل هذا هل صدقا صارت أنها على فرض على ثم
مققن آيققة اللققه يريهققم ربمققا حياته أبدا, في هذا يملك ل حصل, الرسول ما

أصققيبت قتققادة أبققي عيققن في حصل هذا, كما مثل فيحصل الرسول آيات
فققي وسققلم عليققه الله صلى النبي فأدخلها خده على صارت حتى فندرت
فققي حققدثت اللققه, ولكنهققا آيققات من آية الحال, وهذه في والتأمت مكانها
فل.  موته بعد أما حياته
ابتلء الققبر صقاحب دعقاء عققب الشقفاء يجعقل ققد تعالى الله أ ن المهم

وهققو بققالحس الشرع, يصققدق ويكذب بالحس النسا ن وامتحا ن, فيصدق
قائققل: هققل قال بالشرع, فإ ن ويكذب الظاهر الشيء على المر هذا بناء
ابتلء المعصققية أسباب بتيسير النسا ن الله يبتلي نعم, قد قلنا نظائر لهذا

اللققه بالحيتا ن, حرم إسرائيل بني ابتلى بالغيب, كما يخافه من الله ليعلم
السققبت يققوم الحيتا ن فكانت وابتلهم السبت يوم في الحوت صيد عليهم

عليهم تأتي, فطال ل السبت يوم غير بكثرة, وفي الماء على شرعا تأتي
علينققا, محققرم السبت يوم ولكن السبت يوم نصطاد أ ن وقالوا: لبد المد
يققوم شققبكة ضققعوا ق حيققل أصحاب واليهود ق حيلة العمل, قال: فيه واش

الحققد, يققوم الحيتققا ن وخققذوا تققدخل السققبت يققوم الحيتققا ن وتققأتي الجمعة
عد ؟ بققه عوملققوا السققبت, فمققاذا يققوم نصققطد لققم لله: إننا وقولوا لق لل لو  ))

مم مت عم ئل لن لع ئذي لل عوا ا لد لت عع عم ا مك عن ئت ئفي ئم عب لس لنا ال عل مق عم لف مه منككوا لل ةة مكو لد لر ئقكك



لن ئئي ئس النسققا ن يشبه شيء إلى وجل عز الله ] قلبهم65: ) [البقرة) لخا
وفاقا, هذه جزاءا بحل وليس الحل يشبه شيئا صنعوا بإنسا ن, كما وليس
الصققيود بدأت الله فابتلهم الحرام حال في الصيد عليهم الله حرم المة
ليااليققد:  تنققاله الزاحققف والصيد الرمح يناله الطائر بكثرة, الصيد تأتي  ))
لها صي لن لأ ئذي لل منوا ا لم مم آ مك لن لو مل عب لي مه لل لل ٍءء ال عي لش لن ئب ئد ئم عي لصكك مه ال مل لنككا عم لت مك ئدي عيكك لأ

عم مك مح لما ئر لم لو لل عع لي مه ئل لل عن ال مه لم مف لخا ئب لي عي لغ عل ] فصققارت94: ) [المائققدة) ئبا
بالسققهم, إل الطققائر ينققال ل أنققه مققع برمحققه النسا ن يناله الطائر الصيود

ول باليد أمسكوا هذا, ل تجنبوا عنهم الله رضي باليد, فالصحابة والزاحف
أسققباب لققك تيسرت إذا تنخدع أ ن المسلم أيها احذر بالرمح, فأنت صادوا

بوظيفققة النسققا ن اللققه يبتلققي يبتليققك, ربمققا قد تعالى الله المعصية, فإ ن
يأخققذ يعنققي حقيقيققة سققرقة إمققا المققال بيققت من فيها يسرق أ ن يستطيع

فققي يتعجققل أ ن الققدوام عققن يتققأخر بققأ ن مباشققرة غير سرقة دراهم, وإما
الققدوام عققن يتققأخر أنققه قققدرنا سارق, إذا فهو ذلك فعل من الخروج, ل ن

سققرق ؟ راتبققه مققن سرق السدس, كم بمقدار يتعجل أو السدس بمقدار
أسققداس خمسققة إل الراتققب من يستحق ل السدس تأخر إذا سدسا, لنه

أحققد, هققو فققوقه ليققس ل ن مطمئققن حققق, هققو بغيققر يأخققذه والباقي فقط
يتققأخر كققا ن إذا المدير أ ن ومعلوم يتأخر مديره ل ن مطمئن أو مثل المدير
نفسققه, فضققح شيئا لهم قال لو لنه شيئا لهم يقول ل أنه تحته من ويتأخر

يعلققم اللققه فققإ ن المعصية أسباب لك الله يسر إذا تغتر أ ن احذر نعم. إذ ن
طيب.  الشيء بهذا تغتر الصدور, ل تخفي وما العين خائنة

القققوم هققؤلء سقفاهة علققى الصقارخ الكريمة: النققداء الية هذه فوائد من
يقضققي من عبادة عن عدلوا كونهم من الله, يؤخذ دو ن من يعبدو ن الذين
.  السفه غاية في بشيء, وهذا يقضي ل من عبادة إلى بالحق
السققميع همققا اللققه أسققماء مققن اسققمين إثبققات الكريمققة اليققة فوائد ومن

مققن أو أثققر من عليه دل ما صفة, وإثبات من عليه دل ما والبصير, وإثبات
حكم. 
إذا ثلثققة بأمور باليما ن إل بها اليما ن يتم ل وجل عز الله أسماء أ ن وذلك
الصققفة, مققن عليه دل ما إثبات السم, والثاني إثبات متعدية: الول كانت

متعققديا, أمققا كققا ن إذا حكم, هذا من و أ أثر من عليه دل ما إثبات والثالث
دل مققا وإثبققات السققم بققأمرين: إثبققات إل به اليما ن يتم فل لفزما كا ن إذا

صفة.  من عليه
يسككمع (( واللككه )) قككول اللككه سككمع (( قككدمتعققدي:  السققميع



الله, أسماء من اسما بالسميع تؤمن أ ن بد ل متعدي, إذ ن))  تحاوركما
للملققة المنتسققبين المعطلة من نعم, فيه ؟  السماء أنكر  أحد هناك وهل

وهققي صققفة مققن عليققه دل بمققا تؤمن الله, وأ ن أسماء ينكر من السلمية
بسمع.  سميع هو بل سمع بل سميعا تعالى الله السمع, فليس

إثبققات المعتزلققة, قاعققدتهم نعققم ؟ الصققفة دو ن السققم أثبققت أحققد وهققل
اللققه أ ن السماء, فيقولققو ن هذه عليها دلت التي الصفات وإنكار السماء

قققال: ؟ بصققر بل بصققير كيققف اللققه سبحا ن بصر؛ بل سمع, بصير بل سميع
القذات, علقى فزائقدة صقفة فالبصر البصر أثبت إذا لنك بصر بل بصير نعم

وصققرت القققدماء تعققدد أثبت قديمة أنها قلت الموصوف, فإ ن غير الصفة
خمسققين سققتثبت ال ن أنققت آلهققة ثلثة أثبتوا النصارى, النصارى من أكفر

كفرنققا كفققر, فققإذا الصققفة, وهققذا لهققا يثبت التي السماء بقدر أكثر أو إله
ثلثققة اضققرب كققافر ق كافر ق كافر أنت كافر, نقول وقلنا بثلثة  النصراني

صققفة أثبققت إذا النصققارى مققن أكفققر السماء, أنت إلى تصل  حتى... في
ل والحققوادث بققالله الحققوادث قيققام ذلك من لزم حادثة أثبتها قديمة, وإ ن

بققالكم حققادث, مققا مخلوق, وأنه الله أ ن أثبت أنت فتكو ن بحادث إل تقوم
؟ الجهققال به ينخدع وأبلغ, أفل كلمي من أفصح بكلم الكلم هذا صيغ إذا

أ ن يعقل بسمع, ول سميع تعالى الله نقول: إ ن شك, لكننا ل به ينخدعو ن
ه, أبقدا, إذ اشقتق ما بدو ن مشتق يكو ن ول أ ن يصقح ل من أنقه للصقم تق

جميققع فققي مشققتق اسققم يوجققد أ ن يمكن بصير, ل أنه للعمى سميع, ول
عليه.  سابق منه المشتق والصل إل العالم لغات
يققزل لققم تعققالى اللققه أ ن نقول فإننا الموصوف غير الصفة أ ن قولكم وأما
ذات يوجققد أنه ادعى إطلقا, من صفة بل ذات يوجد بصفاته, ول يزال ول
مققن يكققن لققم صفة, لو وله إل موجود من المحال, ما ادعى فقد صفة بل

موصققوف مققن ذلك, فما أشبه وما بالذات والقيام الوجود صفة إل صفاته
ل منققه, ولهققذا بائنققا شققيئا ليسققت بصققفاته الموصققوف صفة, لكققن وله إل

اللققه نقققول: إ ن الله, بل غير إنها نقول ول الله  هي الله صفات نقول: إ ن
له, وإذا صفة ل أنه معناه صار الله هي الصفات أ ن قلت إذا لنك بصفاته؛

مستحيل.  الموصوف, وهذا عن الصفة أبنت غيره أنها قلت
للصققفة صققفة, وتضققمنه مققن تضمنه بما تؤمن أ ن لبد بالسم اليما ن إذ ن
ؤمن التزامقا, فهقل تكقو ن وقد تضمنا تكو ن قد عليهقا دل القتي بالصقفة ن

دل اسققم الخققالق والتزامققا, فمثل تضققمنا ؟ والتزاما تضمنا أو فقط تضمنا
علققى التضمن, ودللتققه بطريق الخلق صفة على دللته الخلق صفة على



ل أيضا, لنه التزام القدرة على بعلم, ودللته إل خلق ل التزام, لنه العلم
تضمنا كانت سواء صفة من السم عليه دل بما تؤمن إذ ن بقدرة؛ إل خلق

التزاما.  أو
ذو السققميع الحكققم, فمثل أو متعققديا: الثققر السققم كققا ن إذا الثققالث المر

قققول, كققل للغير, فيسمع يتعدى بسمع تؤمن أ ن يسمع, لبد الذي السمع
يبصققر صققفة, وبققأنه اسققما, وبالبصققر بالبصققير نققؤمن متعديا كذلك البصير
أثرا.  أو حكما

الصققفة, السم, والثاني بأمرين: الول يؤمن فإنه لفزما السم كا ن إذا أما
أو لفزم وصف المحيي, الحي من الحي من يحيي, ليست الله ليس الحي
السققماء مققن اسققم إذ ن اللققه, فققالحي لغيققر يتعققدى ل لفزم وصققف الحياة

دل الققتي بالصققفة اللققه, وتققؤمن أسققماء مققن اسققما بالحي فتؤمن اللفزمة
التعطيل.  أهل كل خالفنا بهذا آمنا إذا إذ ن الحياة, طيب وهي الحي عليها


